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CAMDA

Durante o evento em comemoração 
aos 20 anos de fundação do Sescoop, também 
foi realizada a cerimônia de entrega do Prê-
mio Estadual de Redação do Programa Apre-
ndiz Cooperativo. Quatro das cinco apren-
dizes premiadas foram ao palco receber os 
troféus e os valores referentes à premiação, 
do 1º ao 5º lugar. Duas aprendizes da Camda 
ocuparam, respectivamente, o 2º e 4º lugares 
desta premiação, sendo elas: Eduarda Bastos 
Abrahão e Roseana Souza das Neves.

O Prêmio Estadual de Redação é uma 
das ações realizadas este ano em comemo-
ração aos 10 anos do Programa Aprendiz 
Cooperativo.

Segundo o gerente de Formação Pro-
fissional do Sescoop/SP, Alexandre Am-
brogi, as redações vencedoras do concurso 
demonstram um profundo conhecimento 
sobre a temática do cooperativismo. Na 
opinião dele, isso é resultado do bom de-
sempenho dos aprendizes na absorção dos 
conteúdos disseminados durante a forma-
ção oferecida pelo Sescoop/SP.

A coordenadora de Aprendizagem 
Profissional do Sescoop/SP, Luciana Casa-
rini, lembra que as cinco redações premia-

das são de jovens aprendizes do interior do 
Estado, onde a formação é realizada por en-
tidades parceiras.

“Essas entidades auxiliaram na divul-
gação do Prêmio e incentivaram os jovens a 
participar. Além disso, o conhecimento dos 
alunos sobre o cooperativismo também se 
deve à capacitação dos instrutores em relação 
ao tema, que é feita pela equipe de Formação 
Profissional do Sescoop/SP”, explica.

Durante a premiação, a entrega dos 
troféus foi realizada pelo presidente do 
Sistema Ocesp, Edivaldo Del Grande; pelo 
secretário de Estado da Agricultura e Abas-
tecimento, Francisco Jardim; pelo prefeito 
de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira; pela 
gerente de Desenvolvimento Social do 
Sistema OCB, Gêane Ferreira; e pelo geren-
te de Formação Profissional do Sescoop/SP, 
Alexandre Ambrogi.

 “Tentei falar um pouco sobre o tema 
para as pessoas que não conhecem a reali-
dade de um aprendiz no ambiente do coope-
rativismo. Gosto de escrever e desenvolvi a 
escrita na escola, na preparação para o ves-
tibular. Fiquei surpresa com a notícia e a ex-
periência foi muito diferente. Pretendo uti-
lizar o dinheiro para investir futuramente 
na minha formação em psicologia, para 
fazer cursos que possam complementar e 
agregar ao meu currículo”, disse Roseana, 
19 anos, ganhadora do 4º lugar.
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Adamantina – laboratório de análises agronômicas: rua Chujiro Mat-
suda, 40 - Tel.: (18) 3502-3400 – laboratorio@camda.com.br 
Andradina – loja: Av. Guanabara, 2920  - Te.: (18) 3702-7878 – andra-
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Andradina – fábrica: Avenida Bandeirantes, 3900  - Tel.: (18) 3702-
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Andradina – silo: Rodovia Marechal Rondon, s/n, Km 634 – Tel.: (18) 
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3350 - aracatuba@camda.com.br 
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Bataguassu: Rua Santa Catarina, 115 – Tel.: (67) 3541-4200 - 
bataguassu@camda.com.br 
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nhata@camda.com.br
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Junqueirópolis: Rua Cesar Montroni, 295  - Tel.: (18) 3841-9440 - 
junqueiropolis@camda.com.br 
Lavinia – silo: Av. Perobal, 154 – Tel.: (18) 3698-1245 - lavinia@ca-
mda.com.br 
Lençóis Paulista: Av. Papa João Paulo II, 810 – Tel.: (14) 3269-6200 - len-
cois@camda.com.br 
Lins: Rua Dom Pedro II, 870  - Tel.: (14) 3533-5800 - lins@camda.com.br 
Londrina: Avenida Tiradentes, 2677  - Tel.: (43) 3338-1004 - londrina@
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Macatuba: Rua José Antonio de Moura, 1-61 – Tel.: (14) 3298-9950 - 
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Naviraí: Rua Osaka, 39 – Tel.: (67) 3409-4400 – navirai@camda.com.br 
Nova Andradina: Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade, 2210  - Tel.: 
(67) 3441-9500 - novaandradina@camda.com.br 
Ourinhos: Rua dos Expedicionarios, 1113 – Tel.: (14) 3302-6080 - 
ourinhos@camda.com.br 
Pacaembu: Rua Presidente Kennedy, 774 – Tel.: (18) 3862-9030 - 
pacaembu@camda.com.br 
Paranaíba: Av. Eng. Marcelo Miranda Soares, 1335  - Tel.: (67) 3668-
2683 - paranaiba@camda.com.br 
Penápolis: Av. Antonio Veronesi, 805 – Tel.: (18) 3654-2010 - penapo-
lis@camda.com.br 
Presidente Prudente: Av. Brasil, 2955 – Tel.: (18) 3229-7227 - pruden-
te@camda.com.br
Quirinópolis: Avenida Leocadio de Souza Reis, 27-A – Tel.: (64) 3651-
5800 - quirinopolis@camda.com.br 
Ribas do Rio Pardo: Avenida Aureliano Moura Brandão n°1.786, Par-
que Estoril 1 – Tel.: (67) 3238.4600 - ribas@camda.com.br
Santa Fé do Sul: Av. Navarro de Andrade, 31 – Tel.: (17) 3641-9080 
- santafe@camda.com.br
São Joaquim da Barra: Rua Maria Rosa da Silva, 17 – Tel.: (16) 3811-
8488 - saojoaquimdabarra@camda.com.br 
São José do Rio Preto: Av. Silvio Neviani, 1735 – Tel.: (17) 3201-7474 
- riopreto@camda.com.br 
Três Lagoas: Av. Capitão Olinto Mancini, 3236 – Tel.: (67) 3509-1800 - treslago-
as@camda.com.br
Tupaciguara: Rua Bueno Brandão, 525 – Tel.: (34) 3281-6006 - 
tupaciguara@camda.com.br
Uberlândia: Rua Belém, 12 – Tel.: (34) 3235.9108 - uberlandia@ca-
mda.com.br
Nota da redação: Os leitores que desejarem manter contato conosco, 
para críticas e sugestões, devem enviar correspondência para a rua 
Chujiro Matsuda, nº 25, caixa postal 0091 – CEP 17800-000 Adaman-
tina/SP ou e-mail para jornal@camda.com.br
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Aprendizes da Camda recebem 
troféus do Prêmio de Redação 
em evento comemorativo

Prêmio_
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CAMDACafé_

Iapar 100
A fazenda experimental Camda, cada 

vez mais focada em atender o cooperado 
com variedade e qualidade, investe em tec-
nologia com intuito de oferecer sempre o 
melhor. Desta forma, dando continuidade 
na série sobre as características das infini-
tas diversidades existentes na fazenda, nes-
sa edição falaremos sobre o café Iapar 100. 

ORIGEM
Originária do cruzamento realizado 

entre cafeeiro do germoplasma Catuaí e 
cafeeiro (Catuaí x genótipo de café da série 
BA-10) portador de genes de C. Liberica. 
Introduzida no Iapar em 1977, da  3ª gera-
ção, e selecionada até a 6ª geração, apresen-
ta melhor adaptação ao calor/seca e a solos 
mais pobres, com produtividade melhor 
que a maioria das cultivares atuais.

RESISTÊNCIA AO NEMATOIDE
A resistência da cultivar IPR 100, ex-

Café

pressa em fator de reprodução, indica nível 
de resistência similar ao da cultivar porta-
enxerto Apoatã IAC 2258 de C. Canefora 
(padrão resistente). Estudos indicam que 
IPR 100 também apresenta resistência a al-
gumas espécies de nematoide.

Desenvolvido a partir do melhora-
mento genético tradicional, a nova varie-
dade faz parte do esforço do Iapar (Institu-
to Agronômico do Paraná), em auxiliar nos 
desafios que o agricultor tem tido nesses 
últimos tempos. Esta variedade veio trazer 
um novo horizonte a cultura.

Possui rusticidade e melhor adapta-
ção às altas temperaturas e solos pobres do 
que outras cultivares compactas. Essa cul-
tivar foi selecionada em regiões cafeeiras 
com solos pobres e arenosos, baixa altitude 
e com temperatura média anual.

A qualidade de bebida e tamanho 
de grãos é similar ao Catuai. Os frutos 
são vermelhos, ramificação plagiotrópica 
secundária alta e cor dos brotos bronze.

MATURAÇÃO
A cultivar IPR 100 pertence ao grupo 

de maturação supertardia, apresentando-se 
como alternativa para reduzir os custos e os 
riscos de chuva na colheita, com a tecnolo-
gia de colheita escalonada entre abril e ju-
nho nas regiões mais quentes e entre junho 
e agosto nas regiões mais frias.

A ramificação com vigor vegetativo é 
recomendada nos espaçamentos entre plan-
tas variando de 0,5 a 0,8 m, dependendo da 
temperatura média anual do local de cultivo 
e das tecnologias utilizadas como adubação, 
irrigação e podas. Em região mais quente 
sem irrigação, o espaçamento deve ser mais 
estreito, porque geralmente o diâmetro da 
copa e ramificação são menores e objetiva 
retardar a maturação. Em propriedades com 
fertirrigação, os espaçamentos entre linhas 
e entre plantas podem ser mais largos. O es-
paçamento entre linhas pode variar de 2,50 
a 3,00 m conforme o tamanho da proprie-
dade e o nível de mecanização adotado.

MUDAS CAMDA
Temos a disposição na fazenda ex-

perimental Camda, mudas e sementes do 
café IPR 100, certificadas pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
assim podendo proporcionar mais quali-
dade aos nossos cooperados.
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CAMDA _Tecnologia

No sistema operacional em que 
touros são mantidos durante todo o ano 
com as vacas, não é possível se estabe-
lecer um controle da reprodução e assim, 
as parições ocorrem de acordo com as leis 
da natureza.

A estação de monta é uma prática 
indispensável para todos aqueles que pre-
tendem desenvolver um programa ambi-
cioso de produção animal. Ela tem como 
principal objetivo o aumento da eficiên-
cia reprodutiva. 

Ocorre em um período do ano onde 
há a exposição dos machos para as fêmeas 

Estação 
de monta: 
objetivos e 
benefícios
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CAMDAMonta_

que estão em período de reprodução; 
pode ser feita através de duas formas: por 
monta natural ou por IATF (Insemina-
ção Artificial por Tempo Fixo), a melhor 
opção para se encaixar em uma estação 
de monta. O rebanho do Brasil é consti-
tuído por aproximadamente 200 milhões 
de animais, 75 milhões estão aptos para 
reprodução e apenas 12% desses animais 
recebem pelo menos uma IATF na esta-
ção, o que acaba sendo insuficiente.

A meta ideal para que se atinja a 
máxima eficiência reprodutiva é que a 
matriz tenha um bezerro por ano, caso 

contrário esse animal é descartado e feita 
a reposição de novilhas com o peso acima 
de 300 kg.

É preciso sincronizar o período 
de maior requerimento nutricional das 
vacas, que é o período de lactação, com 
a melhor época do ano, que vai de outu-
bro a fevereiro, por serem os meses com 
maior índice de chuvas, o que disponibi-
liza maior quantidade de capim. Todos es-
ses fatores fazem com que tenhamos me-
lhores índices de prenhez, trazendo assim 
maior lucratividade.

Vantagens da estação de monta:
- Melhora do manejo na proprie-

dade;
- Uniformidade de lote;
- Bezerros nascendo na época ideal 

(julho, agosto e setembro);
- Permanecem na propriedade ape-

nas as matrizes prenhas;
- Manejo sanitário adequado de 

acordo com a categoria animal;
- Planejamento anual da proprie-

dade;
- Vacas com maior concentração de 

cio pós-parto.
Quem trabalha com a estação de 

monta o ano inteiro evita problemas como 
o nascimento de bezerros em épocas ina-
dequadas - bezerros que nascem durante 
a estação das chuvas são prejudicados em 

seu desenvolvimento devido à maior in-
cidência de doenças e de parasitas. Essa é 
uma época em que o calor e a umidade au-
mentam a ocorrência de parasitas inter-
nos e externos, prejudicando os bezerros 
em um momento em que ainda são muito 
sensíveis a problemas sanitários, conse-
quentemente o bezerro não terá ganho de 
peso.

A matriz também pode ser preju-
dicada, pois se a sua condição corporal 
(ECC) não for adequada, ou seja, se a 
matriz estiver muito magra no parto, e se 
houver menos disponibilidade de pasta-
gens durante o período de lactação ela 
poderá demorar mais para manifestar o 
primeiro cio pós-parto, o que dificultará 
sua prenhez.

A Camda possui todos os produtos 
necessários para o melhor andamento da 
estação de monta da sua propriedade, in-
clusive é especializada em IATF e conta 
com os melhores produtos existentes no 
mercado, desde aplicadores e medicamen-
tos até vacinas e sêmen, que em parceria 
com a Alta Genetics, tem à sua disposição 
os mais renomados touros, inclusive com 
selos de altas taxas de concepção.

E você cooperado Camda, já pro-
gramou a sua estação de monta? Nossos 
técnicos e veterinários de campo estão à 
sua disposição com preços e condições 
incríveis.

http://3.bp.blogspot.com
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CAMDA Minercamda_

Com a intensificação da pecuária 
de corte em busca do aumento da taxa de 
desfrute, lotação (UA/ha) e produção de 
arrobas por área (@/ha), surgiu o projeto 
de produzir um boi de 21 @ precocemente. 
A sequência de 7-7-7 seriam 7 arrobas pro-
duzidas na fase de cria, 7 na recria e 7 na 
engorda, somando 21 arrobas em 21 a 24 
meses. Entretanto não devem ser engessa-
dos os ganhos por fase, nem o peso final e 
muito menos a idade de abate. A busca de 
sempre melhorar em cada detalhe é que faz 
o projeto ser desafiador e revolucionário. 

A fase de cria que vai do nascimento 
do bezerro ao desmame, deve ser elaborada 
desde a concepção da vaca, escolhendo ma-

trizes e touros com boa genética. A Camda 
conta com uma equipe técnica especia-
lizada na elaboração da melhor estratégia 
de reprodução e melhoramento genético 
do rebanho de seus cooperados. Outras op-
ções como o cruzamento industrial, são es-
tratégias em busca de precocidade e elevados 
ganhos de peso. Enfim, genética é essencial, 
porém é preciso um bom manejo das pasta-
gens e a disponibilidade do suplemento ade-
quado para cada fase.

Na fase de cria a Camda tem a op-
ção do suplemento Minercamda Cria para 
a vacada, a fim de elevar a sua produção de 
leite. Entretanto em algumas épocas mais 
secas do ano, quando as pastagens perdem 
qualidade, é importante a complementação 
ou substituição pelo suplemento Miner-
camda Seca “S” que além de minerais pos-
sui fontes proteicas e energéticas em sua 
composição. Já para os bezerros a Camda 
tem o suplemento Minercamda Creep, que 

complementa a alimentação do leite mater-
no e estimula o desenvolvimento do rúmen 
e consumo das pastagens. Porém exige um 
cocho separado no qual somente os bezer-
ros tem acesso, impedindo que as vacas 
possam consumir o Minercamda Creep, 
porém deve ficar perto dos cochos das va-
cas para trazerem os bezerros juntos.

No período de desmama, um dos 
momentos mais críticos de desempenho, 
devemos atentar para não deixar o bezerro 
perder peso, para isto recomendamos o uso 
do suplemento proteico energético Miner-
camda Turbo energético. Com um consu-
mo de 0,2 a 0,3% do peso vivo, este produto 
deve ser usado a maior parte da fase de 
recria, período que pode variar de 10 a 12 
meses. Entretanto nos últimos 2 a 3 meses 
da fase de recria a Camda possui uma ração 
chamada Minercamda Semiconfinamento 
que deve ser fornecida diariamente a pro-
porção de 0,35 a 0,5% do peso vivo, prepa-
rando os animais para a fase de engorda. É 
importante lembrar, que principalmente 
na fase de recria, é imprescindível um bom 
fornecimento de massa forrageira de boa 
qualidade no período todo.

A fase de engorda pode variar de 
110 a 140 dias, os animais normalmente 
são confinados. Ao longo desta fase a rela-
ção de concentrado (ração) deve aumentar, 
sendo maior no final, quando se busca um 
melhor acabamento de gordura dos ani-
mais. A Camda possui as rações Minercam-
da Confinamento, Elite e Engorda T para 
este período, sendo que a escolha da ração 
e a quantidade a ser fornecida dependerão 
do tipo de volumoso utilizado e estágio do 
confinamento. As recomendações das ra-
ções nos confinamentos variam de 1 a 2 % 
do peso vivo animal.

Esta estratégia é muito desafiadora, 
por isso optamos por sugerir os produtos 
com melhores resultados para cada fase, 
entretanto a Camda possui uma linha com-
pleta e bastante dinâmica, ajustável para 
cada grau de investimento e época do ano. 
É importante lembrar que antes de qual-
quer escolha devemos avaliar os custos e a 
viabilidade do investimento. Para isto pre-
cisamos projetar expectativas de consumo 
e desempenho, a fim de analisar os pos-
síveis resultados.

Em caso de dúvidas, sugestões e al-
ternativas, a Camda possui uma equipe téc-
nica em nutrição animal a disposição em 
suas lojas, favor consultar.

Vinicius Elias Saraceni
Zootecnista – Fábrica de Lavínia-SP

BOI 7-7-7: 
entendendo seu conceito e 

sugestões de suplementação
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CAMDACamda presente no 11º 
Congresso Nacional da Bioenergia

Nos dias 1º e 2 de agosto aconteceu o 
11º Congresso Nacional da Bioenergia pro-
movido pela Udop na cidade de Araçatuba/
SP nas instalações da Universidade Paulista 
(Unip) onde foram discutidos assuntos re-
lacionados ao setor canavieiro.

Os dois dias de evento teve uma pro-
gramação especial com dezenas de pales-
tras divididas em 13 salas temáticas; ao 
todo foram proferidas mais de 200 palestras 
abordando os mais modernos temas em 
gestão, tecnologia, sistemas de produção e 
inovações tecnológicas nas mais diversas 
áreas que envolvem a cadeia bioenergética. 

Na ocasião participaram mais de 1.400 
pessoas ligadas ao setor e a Camda esteve pre-
sente no evento realizando uma palestra so-
bre “Soja em renovação do canavial” proferi-

da pelo palestrante Roberto Minoru Ishimura 
(sócio-proprietário Detec Assessoria).

Nesse evento tivemos a presença do 
diretor de Vendas/Marketing Camda Laér-
cio Vechiatto, gerente de Negócios Agríco-
las Camda Adalberto Luiz Bózoli e gestores 
e colaboradores das filiais da cooperativa 
de Araçatuba, Adamantina, Penápolis e São 
José do Rio Preto.

Ao final do ciclo de palestras houve 
um sorteio de prêmios aos presentes. Entre 
os ganhadores dois são importantes coope-
rados da Camda: João Geraldo Bernardi - fa-
zenda Perobal e Waldir Gonçalves de Souza 
Junior.

O que é
Realizado pela Udop desde 2008, o 

Congresso Nacional da Bioenergia é refe-
rência no setor, se firmando há 10 anos 
como o maior congresso técnico do setor 
bioenergético.

Referência no assunto troca de ex-
periências entre os participantes, o Con-
gresso Nacional da Bioenergia leva aos 
congressistas novos conceitos de gestão, 
tecnologias, sistemas de produção alta-
mente aplicáveis ao dia a dia das usinas e 
de empresas que prestam serviços para o 
segmento, e o que há de mais moderno em 
inovações tecnológicas, além de debates 
políticos/técnicos que difundem os prin-
cipais temas que norteiam esta importante 
cadeia do agronegócio, mola propulsora do 
desenvolvimento sustentável do Brasil.

Carro híbrido
O primeiro carro híbrido flexível 

do mundo esteve à mostra durante os dois 
dias do evento. Desenvolvido pela Toyota, 
o veículo pode ser abastecido com energia, 
gasolina ou etanol. Contou com trabalho de 
engenheiros do Japão e do Brasil, que ini-
ciaram a produção em 2015.

Tendo como base o Prius, hoje o hí-
brido mais vendido do Brasil, o protótipo ain-
da está em fase de testes, sendo o primeiro 
veículo do mundo a combinar um propulsor 
elétrico e outro flexfuel. O objetivo é extrair 
o potencial máximo de cada solução e utilizar 
combustível de fonte 100% renovável.

Estudos preliminares feitos pela em-
presa apontam que o híbrido flex possui um 
dos mais altos potenciais de compensação e 
reabsorção na emissão de CO² gerado desde 
o início do ciclo de uso do etanol, passando 
pelas bombas de abastecimento e sua quei-
ma no processo de combustão do carro.

Congresso_
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CAMDADemônios da Garoa: Adamantina 
terá apresentação em setembro

A cidade de Adamantina rece-
berá o programa Circuito Sescoop/SP 
de Cultura, promovido pelo Sescoop/
SP (Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo no Estado de São 
Paulo), em parceria com as cooperativas 
Camda, SicoobCocrealpa, Crédi-Camda 
e Unimed. 

A ação persiste na realização de 
um show musical com o grupo Demônios 
da Garoa que ocorrerá no ATC, no dia 
22 de setembro. Este projeto consiste 
em promover uma apresentação cultu-
ral gratuita para toda população, forta-
lecendo o cooperativismo e as coopera-
tivas. 

Parcerias 
Através da credibilidade do pro-

grama já conquistada em Adamantina 
(quando anteriormente ocorria então o 

Mosaico Teatral e já com uma apresenta-
ção do Tributo ao Jair Rodrigues em 2017) 
neste ano a atividade contou novamente 
com parcerias. O projeto conta com o 
apoio do ATC, Sentimental Express, Grá-
fica Moreti, Supermercado Ravazi e Foto 
Tropical Imagens. “Aproveitamos este 
espaço para novamente agradecer a con-
fiança e a ajuda de nossos apoiadores no 
desenvolvimento desta ação”, comentou a 
equipe de analistas culturais das coopera-
tivas.

Doações
Como proposta do programa e ade-

são das cooperativas, a apresentação mu-

sical é disponibilizada de forma gratuita 
aos munícipes, onde existe a sugestão de 
troca por itens que beneficiem entidades 
carentes. Através de um levantamento 
realizado junto a estas instituições, as co-
operativas definiram como itens de troca 
para o convite a doação de alimentos não 
perecíveis (exceto sal) que serão reverti-
dos para o Fundo Social de Solidariedade 
do município. “O ingresso para o show 
é uma campanha social, onde iremos ar-
recadar itens para instituições sociais da 
cidade, escolhida de comum acordo entre 
todas as cooperativas envolvidas posteri-
ormente a um estudo sobre aquelas que 
mais necessitam na ocasião”, disseram os 
organizadores.

Postos de troca 
Conforme disponibilidade de in-

gressos, as pessoas poderão entregar suas 
doações e retirar convites nos seguintes 
locais: Camda (Adamantina, Junqueirópo-
lis, Pacaembu e Dracena), Sicoob Cocreal-
pa (Adamantina, Junqueirópolis, Dracena 
e Osvaldo Cruz), Unimed (Adamantina) e 
Foto Tropical (Adamantina). Mais infor-
mações sobre o show Demônios da Garoa 
através do telefone (18) 3502 3047 com 
Roberta Marchioti.

O grupo
O tradicional grupo comemora 

em 2018 os 75 anos da carreira e in-
tegra a variada programação do Circuito 
nesta temporada. Lenda viva da música 
brasileira, o Demônios da Garoa repre-
senta a cara de São Paulo, título con-
quistado graças aos diversos anos de 
carreira interpretando com humor o co-
tidiano do povo paulista. É com especial 
alegria e personalidade e com vocais e 
arranjos bem estruturados que foi com-
posto o repertório exclusivo da banda, 
da qual fez parte o grande sambista 
Adoniran Barbosa.

Show:  “Demônios da Garoa”
Data:   22 de setembro, as 20h
Local: ATC (Adamantina Tênis Clube); 
            Al. Francisco José Azevedo, nº 1.249 - Jardim Ipiranga
Ingresso: Alimentos não perecíveis (exceto sal)

Ponto de troca: Camda (Adamantina, Junqueirópolis, Pacaembu e Dracena), Sicoob Cocrealpa 
(Adamantina, Junqueirópolis, Dracena e Osvaldo Cruz), Unimed (Adamantina) e Foto Tropical (Adaman-
tina). As doações serão encaminhadas para o Fundo Social de Solidariedade do município.
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Através de sua estação experimental, 

a Camda está preparada para atender seus 
cooperados com genética de alta qualidade. 

Oferecemos touros das raças Senepol, 
Aberdeen Angus, Brangus, Braford, 

Hereford e Nelore. 

Também disponibilizamos prenheses 
dessas mesmas raças e entregamos a você, 

cooperado, receptoras já prenhas. 
Além, também, de Girolando e Holandes 

para atender os produtores de leite.

Procure uma 
de nossas filiais!

Classificados_

COOPERADOS, 
ATENÇÃO:

ht
tp

://
de

se
nv

ol
vi

m
en

to
ru

ra
l.c

om
/

Animais 
Venda de carneiros - reprodutores e 
matrizes raças Sta. Ines e Dorper; re-
produtores  sangue Dorper com Sta. 
Ines; venda de ovelhas comum prenhas 
de Dorper. Venda de cordeiros para 
corte Tratar com Fuad Eid Cunha pelo 
fone (18) 3647.1127/99791.3645 - sítio 
Rancho Alegre – Glicério/SP 

Venda de ovinos - matrizes e reprodu-
tores. Para pronta entrega raça Suffolk. 
Tratar com Jair ou Fábio pelo fone (17) 
99702.0923 - cabana Santa Filomena – 
Cedral/SP

Venda de potros/crioulo - com re-gistros 
trazidos do Rio Grande do Sul. Tratar 
com Fernando Gonide pelo fone (18) 
3581.1062/99707.0833 - Flórida Pau-
lista/SP 

Venda de touros - venda permanen-te de 
touros e matrizes Nelore Mocha. Tratar 
com Fábio pelo fone (14) 3622.8411 - 

Jaú/SP 

Venda de ovelhas - ovelhas e borregas 
para reprodução. Rebanho especia-
lizado em ovinocultura de corte. Tratar 
na Fazenda Pedra Azul pelo fone (18) 
99751.5122 – Santópolis do Aguapeí/
SP

Maquinários / Equipamentos 
Venda - uma abanadeira de café; valor 
R$ 1.500. Tratar com Milton Bombarda 
pelo fone (17) 3266.5096 / 99774.2099

Venda de Colheitadeira - Ano 1986. 
Local de visitação: pátio filial Nova 
Andradina/MS; informações fone (67) 
3441-9500 – falar com Marcelo Rigolin

GPS - GPS novos e usados das marcas 
Trimble, Arag, Agres entre ou-tros. Dis-
ponho também de piloto automático, 
taxa variável, GPS guia, válvulas elé-
trica para comandos de pulverização, 
cabos, antenas etc. Tratar com Renato 

Ferreira pelo fone (67) 9971.3570 – 
Dourados/MS

Venda – uma colhedora usada da mar-
ca Menta, modelo premium doblo.
Valor de R$ 8 mil. Tratar com Marcos 
Andrade pelo fone (18) 99606.5067 – 
Flórida Paulista/SP

Mudas 
Venda - Lichias importadas - Frutos pre-
coce, variedades sem sementes, produz 
clima quente e frio. Tratar com Thales 
pelo fone (18) 3623.7344 / 99744.5050 
ou thfagundes@terra.com.br – Araça-
tuba/SP 

Venda - Mucuna Aná - Tratar com Clair 
Zerbini pelo fone (18) 3522.1552/ (18) 
99762.1788 – Adamantina/SP
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Show com Demônios da Garoa – Circuito Sescoop
Local: Adamantina/SP (ATC)
Informações: (18) 3502.3047
Data: 22

55° Expo Prudente
Local: Presidente Prudente/SP
Informações: (18) 3902-4400
Data: de 1º a 14

III Simpósio Desafios da Fertilidade do Solo 
na Região do Cerrado 2018
Local: Goiânia/GO
Informações: (19) 3417.6604
Data: 5 e 6

FeiPesca
Local: São Paulo/SP
Informações: (11) 2186.¬1000
Data:  de 21 a 24

16ª PorkExpo 2018
Local: Foz do Iguaçu/PR
Informações: (19) 3305.2295
Data: 25 e 26

DIA
1
1
1
2
3
3
4
4
4
4
5
5
7
7
8
8
8
8
9
9

10
11
11
12
12
12
12
12
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
20
20
22
22
23
23
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30

NOME FILIAIS
GUSTAVO PECANHA LOJA - UBERLANDIA
ANTONIO AVELINO DOS SANTOS MATRIZ - ADAMANTINA
ELISANGELA PEREIRA DOS REIS LOJA - PRESIDENTE PRUDENTE
HUMBERTO CANDIDO DE MOURA LOJA - TUPACIGUARA
MARCIO RESENDE VALADARES LOJA - COROMANDEL
MARCO ANTONIO DE SOUZA LOJA - TUPACIGUARA
FABIO PECORARO DEMARQUE MATRIZ - ADAMANTINA
EDIMILSON CAMILHO LOJA - SAO JOSE DO RIO PRETO
EVANDRO MARCOS F COLANTONIO MATRIZ - ADAMANTINA
SIMONE CRISTINA D P E SILVA LOJA - PRESIDENTE PRUDENTE
ANTONIA NASCIMENTO SOUSA LOJA - FRUTAL
ELOISE MORETO MACHADO LOJA - LENCOIS PAULISTA
JULIO MARCIO P DE OLIVEIRA MATRIZ - ADAMANTINA
ROGERIO SANTOS PEREIRA LOJA - RIBAS DO RIO PARDO
ISAAC BATISTA DE OLIVEIRA LOGISTICA - CAMPO GRANDE
PIERRE AUGUSTO D FRIZAO LOJA - SAO JOSE DO RIO PRETO
CARMELITA PEREIRA DE ALMEIDA LOJA - ITURAMA
RICARDO MARTINS DO CARMO LOJA - QUIRINOPOLIS
RICARDO JOSE DA SILVA LOGISTICA SP - ADAMANTINA
CLEBER ROGERIO PAULINO LOJA - LINS
ANTONIO LUIZ CRUVINEL LOJA - COROMANDEL
TEODORO CICERO DE ARAUJO LOJA - CAMPO GRANDE
CLAUDINEY SOUZA DA SILVA LOJA - FRUTAL
RENATO CESAR E ESPINDOLA LOGISTICA - CAMPO GRANDE
TIAGO XIMENES PRATES LOJA - TRÊS LAGOAS
MARIO SERGIO MARCHIONE LOJA - CAMBARA
RICARDO GONCALVES SOUSA LOJA - MONTE ALEGRE DE MINAS
FLAVIO ELIAS BORGES DAVID LOJA - MONTE ALEGRE DE MINAS
FLAVIO ROGERIO DE SOUZA FABRICA - LAVÍNIA
LUIS CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR LOJA - ITUIUTABA
TIAGO PENHAS DA COSTA MATRIZ - ADAMANTINA
MARCIO BARBOSA DE ARAUJO LOJA - COXIM
GABRIEL AMANCIO MIRANDA MATRIZ - ADAMANTINA
ANDRE FELIPE PALMA LOJA - DOURADOS
DAIANE CRISTINA DE O VALLE MATRIZ - ADAMANTINA
GABRIEL DA SILVA GONCALVES LOJA - CAMPO GRANDE
LUCAS MATHEUS PAGANARDI LOJA - CAMPO GRANDE
DOUGLAS CORDEIRO MATRIZ - ADAMANTINA
SILVIA CRISTINA ROGATO LOJA - JAÚ
VALDINEY DOS SANTOS BARBOSA FABRICA ANDRADINA
INES DA COSTA SANTOS LOJA - TRÊS LAGOAS
WALTER DE SOUZA LIMA MATRIZ - ADAMANTINA
LUCAS CANASSA DE ANDRADE FABRICA ANDRADINA
WESLEY DE ANDRADE MACEDO FABRICA ANDRADINA
NELSON TADAO MATSUDA MATRIZ - ADAMANTINA
RAISSA PORTULA DE OLIVEIRA MATRIZ - ADAMANTINA
SONIA MARIA RODRIGUES SABATINE CAFÉ - JUNQUEIROPOLIS
GABRIEL GOMES CABRAL LIMA LOJA - LONDRINA
MARCELINA DA SILVA LOJA - CAMBARA
ELYN CRISTINA C NEPOMUCENO LOJA - AQUIDAUANA
ROSANGELA GORDILHO S BENINE MATRIZ - ADAMANTINA
PEDRO JOSE GOMES MATRIZ - ADAMANTINA
LAUZAMAR UMBELINO DE LIMA FABRICA ANDRADINA
ANDERSON DE LIMA F DA SILVA MATRIZ - ADAMANTINA
RAFAEL APARECIDO VASQUES LOJA - LINS
ADELSON MARQUES CALDEIRA MATRIZ - ADAMANTINA
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS MATRIZ - ADAMANTINA
ELIAS BATISTA J DA SILVA LOJA - TUPACIGUARA
JOSE AMERICO CORDONI JUNIOR LOJA - PARANAIBA
LUCAS TADEU FERRAREZI FERNANDES LOJA - SAO JOSE DO RIO PRETO
LEONARDO GIOLO DOS SANTOS MATRIZ - ADAMANTINA
EUCLIDES ANTONIO DOS SANTOS LOJA - CAMPO GRANDE
CAMILA APARECIDA M DA SILVA LOJA - PENAPOLIS
VALERIA COVINO BUENO LOJA - NOVA ANDRADINA
MARCIA CUSTODIO GOMES LOJA - UBERLANDIA
CARLOS EDUARDO STEVANI FABRICA - LAVÍNIA

Setembro 2018

Aniversários e Agenda_
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Uma das incumbências mais difíceis 
da vida adulta é a gestão das finanças pes-
soais. Cumprir com todas as obrigações fi-
nanceiras, como aluguel, cartão de crédito, 
água, luz e outros financiamentos, é algo 
realmente complicado. Esse panorama se 
torna ainda mais complexo devido à junção 
dessas contas com outros gastos presentes 
no dia a dia, como alimentação, compra de 
roupas e acessórios e, claro, com o lazer.

Se você tem dificuldades para econo-
mizar, confira a seguir as quatro dicas de 
finanças pessoais que te ajudarão a usar 
melhor o seu dinheiro e realizar os seus 
sonhos!

1. Registre todos os seus gastos
O primeiro passo para começar a ge-

renciar as finanças pessoais é identificando 

quais são os seus gastos diários. Utilize um 
caderninho ou mesmo anote em seu smart-
phone tudo o que você gasta durante o dia. 
Por exemplo, se você tomou café na padaria 
pela manhã, inclua o que você comprou e 
quanto custou esses itens.

2. Trace um planejamento 
Com os dados dos gastos mensais em 

mãos, chegou a hora de fazer um planeja-
mento financeiro a fim de economizar e 
usar melhor o seu dinheiro. É interessante 
inserir nesse plano a sua receita, os gastos 
imprescindíveis e o que você considera su-
pérfluo. Assim, é possível eleger quais deles 
precisam ser cortados ou reduzidos. 

A conta de energia elétrica, por exem-
plo, é uma obrigação financeira, mas se 
você percebeu que o valor está aumentan-
do mês a mês, vale fazer uma avaliação em 
casa para reduzir o consumo. Evitar deixar 
muitos aparelhos ligados e reduzir o tempo 
no banho são medidas que diminuem a con-
ta de luz e de água, além de contribuir com 
o planeta. 

Já os gastos apontados como desne-
cessários não precisam ser cortados de vez 
da sua rotina. Por exemplo, jantar fora é 
importante para relaxar e se divertir, então, 
deixar de fazer essa atividade não é a me-

lhor opção. A dica é equilibrar os momen-
tos de lazer durante o mês e considerar al-
ternativas mais baratas, como um passeio 
no parque.

3. Finanças pessoais: crie uma 
reserva 

Pagar as contas e controlar os gastos 
diários é fundamental para manter as fi-
nanças pessoais em ordem. Mas é preciso 
destinar uma parte da renda para criar uma 
reserva financeira que possa te atender nos 
momentos de emergências e imprevistos. 

É recomendável guardar de 10% a 
15% da receita líquida mensal. Para não cor-
rer o risco de esquecer ou gastar esse valor, 
a programação da transferência automática 
para a poupança é bastante indicada. 

4. Se livre das compras por impulso
Por fim, para manter as finanças pes-

soais em dia é muito importante evitar as 
compras por impulso. Se você vai até uma 
loja para comprar uma calça e acaba levan-
do também blusas e sapatos que você não 
precisa naquele momento, as contas no fim 
do mês certamente se elevarão.

Fonte: https://www.consorciorealiza.com.br/blog/

 _Credi-Camda

dicas de finanças pessoais para 
usar melhor o seu dinheiro   4

http://blogwlmscania.itaipumg.com.br
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